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§ 15 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 17 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 18-19 18.2.2019 

 

 

 

 

§ 18 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 1 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.  Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä 

tilannekatsausta ei esitellä erikseen.  

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen nä-

kökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun 

ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Tilannekatsauksen yhteydessä käydään myös läpi ajan-

kohtainen tilanne sote uudistuksen ja lainsäädäntömuutosten näkökulmasta. Lisäksi tilan-

nekatsauksessa hallitus voi käydä keskustelua tulevista laajemmista asiakokonaisuuksista, 

jotka ovat tulossa päätöksentekoon.  Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee helmikuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: Esittää, että hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin  

  johtajan katsauksen helmikuulta 2019. 

 

HALL:   

 

 

 

§ 19 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 2 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 19/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 19/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 19/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 19/4 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:   
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Hallitus 20 18.2.2019 

 

 

§ 20 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilanne 

Shp:n joht. 3 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ), joka tulee palvelemaan vuonna 2020 Jyväs-

kylään valmistuvaa Sairaala Novaa sekä tulevaa Keski-Suomen maakuntaa. Hankinta toteu-

tetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-

Kuntahankinnat Oy. Kilpailutuksessa ovat mukana myös ESSOTE (Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymä), SOSTERI (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja 

SIUNSOTE (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä). Kilpailutus on 

edennyt kolmannen kierrokselle ja jatkoon päässeet yritykset ovat aakkosjärjestyksessä mai-

nittuna Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation ja Tieto Finland Oy. 

 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 §100 Vaasan sairaanhoitopiirin mahdollisuutta 

liittyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuntahankintojen järjestämään asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmän kilpailutukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2018 §116 liittyä ko. 

kilpailutukseen.    

Hallitus on myös käsitellyt kokouksessaan 1.10.2018 §145 ja 12.12.2018 §183 asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmän kilpailutuksen tilannetta ja yhteistyömallia. 

  

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksessa on meneillään kuudes neuvottelukier-

ros toimittajien kanssa. Kierroksella keskitytään tarkentamaan sopimuksia ja keskustele-

maan tietyistä hankalista kokonaisuuksista. Lopullisen tarjouspyynnön oli alun perin tarkoi-

tus lähteä 17.1.2019 mutta liian paljon tärkeitä asioita on vielä auki ja sen lähettäminen on 

siirtynyt. Näillä näkymin lopullinen tarjouspyyntö lähtee toukokuussa. Tämä tarkoittaa sitä, 

että myös tuotevertailut siirtyvät syksyyn ja myös päätös järjestelmän toimittajasta tehdään 

syksyllä.  Hankkeen viivästyminen antaa meille enemmän aikaa valmistautua varsinaiseen 

työhön. 2M-IT:n kanssa on pidetty kick off -tilaisuus kuntien yhteyshenkilöille ja aloitettu 

tekemään hankesuunnitelmaa tulevalle. Hankesuunnitelma sisältää suunnitelman koko 

hankkeen läpiviemiselle Vaasan sairaanhoitopiirissä. Yhteistyömuoto kilpailutukseen osallis-

tuvien organisaatioiden kesken alkaa muodostua ja näillä näkymin Keski-Suomen sairaan-

hoitopiiristä tulee isäntäorganisaatio ja toimintaa ohjataan organisaatioiden välisillä yhteis-

työsopimuksilla. Meillä on oma juristi mukana prosessissa.   

 

 

 

   jatkuu.. 
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Hallitus 20 18.2.2019 

 

 

 

Hankkeen kustannusarvio 10 vuoden ajalle on n. 110 miljoonaa euroa. Tästä kilpailutukseen 

menee n. 1,4 M€ ja itse järjestelmään noin 28 M€. Kaikista suurin kuluerä on kiinteät inves-

tointikustannukset työn muodossa, joihin on budjetoitu 67 M€. Tämä summa sisältää sekä 

Vaasan keskussairaalan, että kuntien resurssien tekemän työn sekä tulevan toimittajan ja 

2M-IT:n tekemän työn. Muihin jatkuviin vuosikuluihin on budjetoitu 15 M€.  Budjetti on 

maksimiarvio, koska toimittajan valinta vaikuttaa myös budjetointiin. Nykyiset sairaanhoi-

topiirin alueella käytettävät asiakas- ja potilasjärjestelmät maksavat vuositasolla n. 9 M€.  

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä investoinnin rahoitusmallista tullaan käymään keskuste-

lua tulevien kuukausien aikana kaupunkien- ja kunnanjohtajien sekä talousjohtajien kanssa. 

Esitys investoinnin toteutus ja rahoitusmallista käsitellään näillä näkymin 25.3 pidettävässä 

kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: esittää hallituksen merkitsevän kilpailutuksen tilanteen tiedoksi 

ja palaa asiaan tulevissa kokouksissa 

 

HALL:   
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§ 21 H-uudisrakennuksen tilannekatsaus    

Shp:n joht. 4 
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi H- talon investointi- ja tarvesuunnitelman kokoukses-

saan 20.3.2017. Kokouksessaan 19.6.2017 § 111 hallitus päätti, että uudisrakennus toteute-

taan allianssimallilla suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Allianssimallissa saadaan heti 

käyttöön suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kokemus 

ja erikoisosaaminen. Samalla minimoidaan riskit ja mahdollisuus innovatiivisiin taloudelli-

siin ja toiminnallisiin ratkaisuihin kasvaa huomattavasti. Allianssissa kaikki osapuolet jaka-

vat riskit ja mahdollisuudet. Sekä tilaaja että urakoitsijat työskentelevät samassa projektior-

ganisaatiossa kohti yhteisesti asetettuja tavoitteita. H-talon hankintaprosessi toteutettiin ke-

sän ja syksyn aikana 2017. Neljä konsortiota ilmoitti kiinnostuksensa ja lopullinen hankinta-

päätös tehtiin 8.12.2017.  

Voittaneen tarjouksen, joka sai korkeimmat pisteet sekä laadusta että hinnasta (alin hinta), 

antoi konsortio, johon kuuluvat Lemminkäinen Talo Oy (1.2.2018 YIT Talo Oy), Ramboll 

Finland Oy, Granlund Pohjanmaa Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy (nykyään 

Raami Arkkitehdit Oy) ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.  

 

H- uudisrakennuksen suunnittelu on jatkunut valitun allianssin, Botnia high five yhteistyö-

nä. Tällä hetkellä on käynnissä Allianssin KAS-vaihe. (KAS=kehitysvaiheen allianssisopi-

mus). Sopimus KAS-vaiheesta allekirjoitettiin 22.12.2017. Heti uudenvuoden jälkeen suun-

nitteluvaihe alkoi. Kick-off tilaisuus pidettiin 19.1.2018. Alkuvaiheessa sovittiin pelisäännöt 

ja työtavat. Sovittiin, että ns BigRoom päiviä pidetään kaksi päivää viikossa ja silloin ollaan 

paikan päällä suunnittelemassa Luotiin projektisuunnitelma ja alustava aikataulu suunnitte-

luvaiheelle. Keväällä 2018 vanhat rakennukset H, I ja R purettiin tulevan H-talon tieltä pois. 

Tämä suoritettiin omana urakkana. Purkutyö sujui nopeasti ja ilman häiriötä sairaalan toi-

minnalle. Tämän jälkeen alkoi olemassa olevan infran siirto pois H-talon alta. Tähän kuului 

muun muassa jäähdytysputket, viemäriputket ja varavoimakaapelit. Osa NO-rakennuksista 

purettiin pois loppusyksyn aikana. Näin avautuu paremmat mahdollisuudet luoda hyvät lii-

kenneyhteydet, kun saavutaan uuteen pääsisäänkäyntiin. Simuloinnin avulla päätettiin min-

kä muotoinen talosta tulee. Simulointi näytti että Y-muoto on tehokkain. 

Suunnittelutyöhön ei osallistu pelkästään arkkitehteja ja tekniikkasuunnittelijoita vaan koko 

sairaalan käyttäjäkunta on saanut antaa kommentteja tulevan H-talon tiloista. Syksyllä ra-

kennettiin myös mallihuoneet, joissa kävi iso määrä tulevia käyttäjiä kokeilemassa ja anta-

massa arvokkaita kommentteja talon suunnittelijoille. Myöhemmin tämä työ on jatkunut vir-

tuaalimallien avulla. Talven aikana erilaisia talotekniikkaratkaisuja on vertailtu ja peilattu ti-

laajan tavoitteisiin. Tavoitteena on älykkäät, energiatehokkaat, turvalliset hyväksi havaitut 

ratkaisut. 

 

   jatkuu.. 
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KAS-vaiheen lähestyessä loppuaan tarkentuu myös tavoitehinta, joka lyödään kiinni ennen 

toteutusvaihetta (TAS). Tämän asian ympärillä tehdään parastaikaa paljon työtä. Hintoja 

vertaillaan ja riskejä punnitaan. Tämä on tärkeä osa allianssin työskentelyä, jossa taas koros-

tuu allianssin vahvuudet, avoimuus ja yhteiset tavoitteet. 

 

Tilaohjelma on lukittu tammikuussa ja sen pohjalta on täsmentynyt toiminnot, jotka tulevat 

siirtymään H-taloon.  

 

Avohoidon vastaanottopalvelut tulevat sijoittumaan rakennuksen 1-3 kerrokseen. Tätä koko-

naisuutta kutsutaan suurpoliklinikaksi ja se sisältää seuraavia toimintoja:  

- Erikoissairaanhoidon yhteinen vastaanottopalvelu (sis, kir, keuhk, neur) 

- Yleislääketieteen vastaanottopalvelut 

- Opetusterveyskeskus toiminnot 

- Geriatriset osaamispalvelut 

 

Vuodeosastopalvelut sijaitsevat rakennuksen 4-6 kerroksiin sisältäen seuraavat palvelut: 

- Erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluita (Korvaavat/uudet tilat seuraaville vuode-

 osastoille: Kir/A3, T2, T3. Med:/E5. Onk/S2) 

- Vaativa kuntoutus 

- Osa alueellisesta akuuttigeriatrian vuodeosastopalveluista 

 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut tulevat sijaitsemaan rakennuksen 3 ja 7 ja 8 kerroksissa si-

sältäen:  

- Erikoissairaanhoidon aikuisten (avo ja vuodeos) ja nuorten (vuodeos) psykiatriset pal-

 velut 

- Erikoissairaanhoidon lasten (vuodeos) psykiatriset palvelut 

- Maakunnan sosiaalipäivystys 

- Selviämisasema ja katkaisuhoito 

- Maakunnan kriisiyksikkö 

 

Päiväsairaalapalvelut sijaitsevat 0 ja 2 kerroksessa sisältäen  

- Dialyysi ja omatoimihuoneet 

- Päiväyksikkö (korvaavat tilat seuraavalle: E4) 

- Maakunnan skopiayksikkö 

 

Muita H-taloon sijoittuvia toimintoja ovat mm. Asiakkaiden palveluohjaus, kolmannen sek-

torin toimijat sekä vapaaehtoiset toimijat. Rakennukseen tulee myös asiakasapteekki, kahvi-

la/kioski sekä ravintola.  

 

 

 

   jatkuu.. 
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H-uudisrakennuksen / Bothnia High 5- allianssin aikataulu: 

H-uudisrakennuksen suunnittelu- ja allianssin hankintavaihe 2017 – 4/2019 

Rakentaminen   5/2019 – 4/2022 

Rakennus käyttövalmis    5/2022 

Rakennuksen jälkivastuu-aika    5/2022 – 4/2027 

 

H- talo investoinnin rahoitusmallista tullaan käymään keskustelua tulevien kuukausien ai-

kana kaupunkien- ja kunnanjohtajien sekä talousjohtajien kanssa. Lopullinen päätös liittei-

neen käsitellään 25.3 hallituksessa ja 15.4 valtuustossa. 

 

 SHP JOHT.: Esittää hallituksen merkitsevän tilanteen tiedoksi ja palaa asiaan 

   myöhemmin kevään kokouksissa. 

 

 HALL.: 



Asiasivu 10(21) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

  

Hallitus 22 18.2.2018 

 

 

 

 

§ 22 Jononpurku/Lisätyö   

Shp:n joht. 5 
Henkilöstöjaosto käsitteli kokouksessaan 30.1.2019 hallituksen päätöstä (§ 5) kliinisestä lisä-

työstä. Henkilöstöjaosto keskusteli pitkään asiasta ja päätti, että röntgenin ja patologian lisä-

työkorvaus hyväksytään liitteen § 22/1 mukaisesti ja muilta osin asia palautetaan hallituksel-

le jatkokäsittelyä varten.   

 

(Liite § 22/1 jaetaan hallitukselle) LIITE § 22/1-2  

 

Hallituksen kokouksessa käydään keskustelu kliinisen lisätyön tarpeista ja käytännöistä. 

 

 

 SHP JOHT: 

Esittää, että hallitus käy keskustelun kliinisen lisätyön toiminta- 

ja hyväksymiskäytännöistä ja vastuuttaa virkamiehet valmistele-

maan seuraavaan kokouksen asiasta esityksen. 

 

 HALL: 
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§ 23 Investointivarojen uudelleenjako 2019   

HJ 1 

Kolmessa yksikössä on sattunut ennalta arvaamattomia tapauksia laitteiston ja 

siihen kuuluvan varustuksen osalta.  

 

Diagnostiikkakeskuksessa on syntynyt tarve hankkia patologiselle osastolle – 

19.900 euron arvoinen vesiliukumikrotomilaite, sillä on käynyt ilmi, että nykyis-

tä laitetta ei ole voitu korjata. Esitetään, että talousarviovarat otetaan suunnitel-

lusta 16.000 euron investoinnista terveyskeskuksen it-yhteyteen.  

 

Anomus ja perustelu, ks. liite.             LIITE § 23/1 

 

Gastroenterologia toivoo 80.000 euron arvoisen FibroScan-laitteen hankintaa 

suunniteltujen gastroskoopin ja ultraäänilaitteen sijasta (40.000 euroa kukin).  

 

Anomus ja perustelu, ks. liite.             LIITE § 23/2 

 

Kiinteistöpalveluissa on mennyt rikki yli 20 vuotta vanha traktori. Uusi traktori 

maksaa noin 92 000 euroa ja vanhasta tarjotaan 24 000 euroa, mikäli sitä ensin 

korjataan noin 10 000 eurolla. Uuden traktorin vaatima nettoinvestointi olisi 

siis 68 000 euroa ja lisäksi tulisi noin 10 000 euron lisäkulut korjauksesta. Tek-

ninen johtaja ehdottaa, että sähköautomaatioon varatusta määrärahasta (yh-

teensä 200 000 euroa) käytetään 92 000 euroa uuden traktorin hankintaan.  

 

     

HJ  esittää, että:            

  - hallitus hyväksyy investointitalousarvion uudelleen 

  jakamisen.  

 

HALL:  
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§ 24 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 2 

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 6/2018, 21.12.2018. 

 

Pöytäkirja liitteenä     LIITE § 24 

 

 

 

HJ:  Pöytäkirja merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 25 Sairaanhoitopiirin eräiden kiinteistöjen myyminen  

 HJ 3 

Hallituksen ja valtuuston aikaisempien periaatepäätösten mukaan sairaanhoitotoiminnassa 

tarpeettomat kiinteistöt myydään.   Tästä syystä esitetään nyt alla olevien kiinteistöjen aset-

tamista myyntiin. Kohteet on arvioitu ohessa olevan mukaisesti:    

 

- Kiinteistö 905-427-10-43, Ulappatie, 65100 Vaasa (10.000 euroa +/-10.000 euroa) 

- Kiinteistö 905-11-1002-5, Hietalahdenkatu 1, 65130 Vaasa (1.500.000 euroa +/-300.000 

 euroa) 

- 905-4-3-1019, Pitkäkatu 35, 65100 Vaasa (1.200.000 euroa +/- 150.000 euroa) 

 

Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä oleva kiinteistöjärjestelyjä koskeva valitus ei koske yllä 

mainittuja kiinteistöjä. 

 

Myynnin suunnitellaan hoidettavaksi www.huutokaupat.comin kautta, joka on aika laajasti 

myös mm. eri valtion viranomaisten, kuntien ja kuntayhtymien käytössä oleva internetfoo-

rumi mm. kiinteistöjen myyntiin. Myynti-ilmoitukset julkaistaan myös ainakin Vasabladetis-

sa ja Pohjalaisessa.  Myynti toteutetaan nk. tarjousmenettelyllä yllä mainitun internet-

sivuston kautta, jossa sairaanhoitopiiri ensin ilmoittaa vähimmäissumman, jota alemmasta 

summasta kohdetta ei myydä, vaikka tarjous on jätetty. Sairaanhoitopiiri pidättää myös itsel-

lään oikeuden olla myymättä, vaikka tehty tarjous yltäisi mainittuun vähimmäissummaan. 

 

Asiantuntija on arvioinut kaikki kohteet ja arviokirjat (3 kpl) ovat liitteinä.  

Arviokirjat, 20.12.2018, 3 kpl (jaetaan hallitukselle)  LIITTEET § 25/1-3 

 

HJ:   esittää, että hallitus              

- hyväksyy edellä mainittujen kiinteistöjen asettamisen 

myyntiin yllä kuvatulla tavalla, 

- hyväksyy, että kohteet voidaan myydä vähintään asian-

tuntijan tekemien arviokirjojen osoittamilla hinnoilla, 

sairaanhoitopiiri pidättää kuitenkin itsellään oikeuden 

olla myymättä, vaikka tehty tarjous yltää mainittuun vä-

himmäismäärään 

- valtuuttaa hallintojohtajan laatimaan myyntiä varten 

tarvittavat asiakirjat sekä hallintojohtajan esityksestä ja 

sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen jälkeen toteutta-

maan kaupan 

- velvoittaa hallintojohtajan jälkikäteen selvittämään hal-

litukselle suoritetut myyntitoimenpiteet  

 

HALL:                

http://www.huutokaupat.comin/
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Hallitus 26 18.2.2019 

 

 

 

 

§ 26 Oikaisuvaatimus elektroniikka-asentajan valinnasta 

HJ 4 
Vaasan sairaanhoitopiirin lääkintätekniikan osastolla on ollut haettavana elektroniikka-

asentajan (C5T56079) jatkuva työsuhde. Pätevyysvaatimukset olivat soveltuva ammattitut-

kinto sekä ruotsin ja suomen kielten tyydyttävä suullinen taito. Avointa toimea haki neljä ha-

kijaa. Sairaalainsinööri Petri Luoma on päätöksellään 7.1.2019/§ 1 valinnut yhden hakijoista. 

Luoman mukaan valittu henkilö täyttää pätevyys- ja kielivaatimukset. 

 

Yhteenveto hakijoista ja heidän ansioistaan, hakuilmoituksesta sekä Luoman päätös ovat liit-

teinä.                                                                                  

 

Hakuilmoitus      LIITE § 26/1  

Päätös 7.1.2019/§ 1       LIITE § 26/2 

Toimen hakijat (jaetaan hallitukselle)    LIITE § 26/3 

 

Christian Borg on 16.1.2019 jättänyt oikaisuvaatimuksen edellä mainitusta valinnasta.  

 

Oikaisuvaatimus on liitteenä (jaetaan hallitukselle)   LIITE § 26/4 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta on asian päätöksentekijältä sairaalainsinööri Petri Luomalta 

pyydetty vastine (jaetaan hallitukselle)    LIITE § 26/5 

 

 

Kun toimeen on useita muodollisesti päteviä hakijoita, on hakijoiden ansioista ja soveltu-

vuudesta suoritettava laajempi kokonaisarviointi. Työnantaja perustelee, miksi joku on valit-

tu, mutta ei koskaan miksi jotakuta ei ole valittu. Sairaalainsinööri Petri Luoma esittää vas-

tineessaan mm. että haettavana ollut toimi ei enää ollut sama kuin se toimi, joka Borgilla ai-

kaisemmin oli ollut, vaan siihen sisältyi sekä uusia tehtäviä viestintätekniikan alalta että lää-

kinnällisen tekniikan järjestelmien vastuutehtäviä. Lisäksi uudelle vakanssille määritetyssä 

kokonaisuudessa tarvittiin kompetenssia, osaamista ja koulutusta tietojärjestelmien hallin-

nasta, ohjelmoinnista sekä eritoten tietoliikenteestä. Luoman selvityksen mukaan kokonais-

arvioinnin perusteella valittu henkilö omaa parhaiten uudessa toimessa tarvittavat taidot.   

Työnantaja tekee valinnan nimenomaan kyseisessä toimessa tärkeinä pitämiensä kriteerien 

perusteella. Työnantajalla on oikeus varsin laajaan arviointiin ilman että työnantaja siten 

ylittäisi harkintaoikeutensa.   

 

 

 

          jatkuu.. 
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Hallitus 26 18.2.2019 

 

 

HJ:   esittää, että                       

-   hallitus hylkää oikaisuvaatimuksen sen perusteella, että muo-

dollista virhettä ei ole tehty eikä harkinta ole ylittänyt harkin-

taoikeutta. Valinta on sen lisäksi tehty perustelluin perustein. 

 

HALL:                 
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Hallitus 27 18.2.2019 

 

 

 

§ 27 Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2018 

HJ 5 

Omistajaohjausjaoston järjestäytymiskokous pidettiin 22.2.2018, joten vuoden 2018 toimin-

takertomus on järjestyksessään ensimmäinen.  

 

Toimintakertomus liitteessä    LIITE § 27 

 

HJ:   Hallitus merkitsee toimintakertomuksen tiedoksi.                                                          

 

HALL:  
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§ 28 Hallituksen maaliskuussa pidettävän toisen kokouksen ajankohdan siirtäminen 

HJ 6 

Hallitus on vahvistanut, että maaliskuussa pidettävän toisen kokouksen ajankohta on 

25.3.2019 klo 9.00. 

 

 

HJ: kokouksen uudeksi ajankohdaksi ehdotetaan 29.3.2019 klo 9.00 

 

  HALL:  
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§ 29 PET-CT toiminnan käynnistyminen 

JYL 1 
PET-CT laitteen toimitus viivästyi alkuperäisestä hiukan, mutta laite saatiin joulukuun lo-

pussa VKS tiloihin. Asennus saatiin valmiiksi tammikuun toisella viikolla ja henkilökunnan 

käyttökoulutus tapahtui tammikuun kahden viimeisen viikon aikana. Ensimmäiset potilaat 

kuvattiin 22.1 osana henkilökunnan koulutusta. Säännölliset kuvaukset 1-2 päivänä viikossa 

alkoivat 31.1. 

PET-CT toiminnan tavoitteena on saada kuvattua ensisijaisesti oman maakuntamme alueen 

potilaat, mutta myös tarjota kuvauksia maakunnan ulkopuolisille potilaille. Arvioitu kuvaus-

tarve on n. 380 potilasta/vuosi. 

PET-CT kuvantaan perehtyneen lääkärin rekrytointi ei ole onnistunut toistaiseksi, mutta 

olemme onnistuneet saamaan konsultin, joka tekee kliinisen fysiologian tutkimuksia keski-

määrin 1-2 työpäivää viikossa ja auttaa toiminnan kehittämisessä. Kuvien tulkinnassa tur-

vaudutaan tällä hetkellä Turun PET keskukseen ja yksityiseen palvelun tuottajaan etäyhteyk-

sien välityksellä. Toiminnan käynnistyminen on sujunut kaiken kaikkiaan odotetusti. Tällä 

hetkellä toiminnan volyymiä ja sujuvuutta tarkkaillaan kysynnän ja tarjonnan tasapainon 

näkökulmasta ja potilaan hoitoprosessien sujuvuuden näkökulmasta erityisesti. Ensimmäi-

senä toimintavuotena tutkimusten määrä arvioidaan olevan n. 300 kpl.   Vuonna 2020 ta-

voitteena on tehdä n. 400 tutkimusta.   

 

JYL:  esittää, että hallitus merkitsee selonteon tiedoksi. 

 

 

HALL: 
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Hallitus 30   18.2.2019 

 

 

 

 

§ 30 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    18.2.2019 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite: X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

  

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 


